Uluslararası
BİLGİ

BİLGİ, uluslararası köklü üniversiteler ile öğrenci değişimleri, ortak
programlar ve çift diploma anlaşmaları ile öğrencilerine uluslararası
bir deneyim kazanma ve hayallerinin peşinden gitme fırsatını sunuyor.
İşte BİLGİ’nin sunduğu uluslararası olanaklar:
• Erasmus ve İkili Anlaşmalar kapsamında 40 farklı ülkede, 1.000’e
yakın değişim, ortak program ve çift diploma anlaşmaları ile
dünyanın kapılarını aralama imkanı.
• Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 2016-2017 yılı itibarıyla Türkiye’de
en çok uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan ilk 3 vakıf üniversitesi
arasında gösteriliyor. BİLGİ öğrencileri, Türkiye’de de kalsalar
yurtdışına da gitseler, gerçek bir uluslararası deneyim ediniyorlar.
• İstanbul Bilgi Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri’nden Avustralya’ya
kadar 70’e yakın kurumda bir milyonu aşkın öğrencisi bulunan dünyanın
en büyük üniversiteler ağı Laureate International Universities’in
üyesi. Böyle bir ağa üye olmak, öğrencilere dünyanın pek çok
yerindeki diğer üniversitelerde yaz okuluna katılmak, değişim öğrencisi
olmak, sertifika programlarında eğitim almak gibi önemli imkânlar
sağlıyor.
• University of London'a bağlı olan London School of Economics ile
sağladığı Üstün Başarı Programları sayesinde ile hem BİLGİ hem de
University of London diplomasına sahip olmak mümkün.
• ABD’de Kendall College, İtalya’da Nuova Accademia di Belle Arti
Milano (NABA) gibi birçok üniversite ile kapsamlı iş birlikleri mevcut.
• Kampüslerde dünyaca ünlü konuklar ve projeler ile 1.000’den fazla
etkinlik düzenleniyor. 2017’de Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi
(CERN) ortaklığıyla dünyanın en önemli bilimsel etkinliklerinden
“CERN Bilimi Hızlandırıyoruz” sergisi İstanbul’da ilk kez BİLGİ’de
düzenlendi. ABD 42. Başkanı Bill Clinton, İngiltere eski Başbakanı
Tony Blair, Nobel ödüllü bilim insanları John Nash, Eric Maskin,
Reinhard Selten ve Roger Myerson, Facebook COO’su Sheryl Sandberg,
felsefeci, siyasi eleştirmen ve yazar Noam Chomsky ses getiren
konuklardan bazıları.

Atınç Gürçay
İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler
Liseden beri hayatımda en çok istediğim şeylerden
biri bir kuzey ülkesinde belli bir süre boyunca
yaşamaktı. Erasmus değişimi için başvuru yaptığım
zaman, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Helsinki Üniversitesi
ile anlaşması olduğunu öğrendiğimde çok mutlu
olmuştum. Helsinki Üniversitesi dünyanın en iyi 50
üniversitesinden biri. Değişim programı ile Finlandiya’ya
gidip, bir dönem orada yaşayarak hem hayalimi
gerçekleştirme hem de akademik anlamda kendimi
tatmin etme şansım oldu. Finlandiya’da geçirdiğim
5 ay hayatımdaki en keyifli 5 aydı. Ülkenin doğal
güzellikleri ve akademik ortamın verdiği rahatlatıcı
durum benim için en büyük avantajlardı. Erasmus
değişimi için tercih ettiğim ülke ve okul bakımından
kendimi cidden çok şanslı hissediyorum.
Önce Erasmus, always Erasmus!

Irmak Kırçova
İşletme Fakültesi, Uluslararası Finans
Erasmus yapmayı üniversite hayatımın başından
beri çok istiyordum. 5 ay süren Erasmus deneyimimi
Macaristan’da Pecs Üniversitesi’nde geçirdim. Pecs
şehrinde Erasmus yapmak beni kültürel, akademik
ve sosyal açıdan geliştirdi. Başta konuşma olmak
üzere, dil yeteneğimin gelişmesine yardımcı oldu.
Kendime güvenim arttı ve kesinlikle farklı bir ülkede
okumak ufkumu daha da genişletti.
Erasmus hayatımı Pecs’te geçirdiğim için kendimi çok
şanslı hissediyorum. Ayrıca Fakülte Koordinatörümün
bana Pecs Ünivesitesi’ne gitmemi önerdiği için
kendisine çok teşekkür ederim. Kendinizi her
anlamda geliştirebilmeniz için Erasmus yapmanızı
şiddetle öneriyorum.
Kamil Özdemir
Hukuk Fakültesi; İşletme Fakültesi, İşletme-Ekonomi
İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne Hukuk Fakültesi’nden girdim.
İşletme-Ekonomi (Üstün Başarı) programıyla çift anadal
yapma hayalim bu okulu seçmemde önemli bir etkendi.
Bu programın BİLGİ’deki müfredatı, University of London ile
aynı. İki kurumun da sınavlarına giriyoruz, hem University
of London hem BİLGİ’den diploma alıyoruz. QS Rankings’te
University of London'a bağlı olan London School of
Economics’in dünyanın sayılı işletme ve sosyal bilimler
okullarından olduğu göz önünde bulundurulduğunda üstün
başarı programlarının değeri anlaşılıyor.
Çift anadal hayaliyle University of London’ın giriş sınavına
çalıştığım dönemde kampüsteki tanıtım panosunda
gördüğüm şu sözün de doğruluğunu anladım: “Burası,
önünde sınırlar olmadığını gördüğün yer.”

tanitim.bilgi.edu.tr I 444 0 428

